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Impacto do proceso 
eletrônico nos 
procedimentos de 
lavratrura dos 
documentos fiscais



O processo 
eletrônico será 

implantado nas 
superintendências 
de forma gradativa 

Paraná 01/10/2020

Rio Grande do Sul 01/11/2020

....



Em cada 
superintendência 

haverá uma data de 
corte a partir da qual 

os autos e NDFCs 
lavrados serão 

processados 
eletronicamente



Atenção: autos 
e notificações 

lavrados a 
partir da data 

de corte vão 
gerar processos 

eletrônicos



O que muda na 
emissão de 
documentos 
fiscais?



Nada muda na confecção dos 
documentos fiscais (AI e NDFC) com a 
implantação do processo eletrônico.

Atenção: não haverá mais processo em 
papel, portanto, todos os anexos dos 
Autos de Infração e NFDCs devem ser 
eletrônicos



A partir da implantação do 
processo eletrônico na 
superintendência, os
documentos fiscais – autos 
de Infração e NDFC – não
serão mais protocolados 
manualmente



• O protocolo será eletrônico, a partir da 

lavratura o AI/NDFC já ganha um número 

de processo 

• O processo só terá o andamento iniciado 

após a confirmação do documento fiscal – AI 

e NDFC

Como vai funcionar o protocolo dos 
documentos fiscais no processo eletrônico?

• Não haverá mais protocol manual

teste



Atenção: documentos fiscais 
lavrados antes da data de 
implantação do processo 
eletrônico no estado deverão ser 
protocolados manualmente, pois 
vão gerar processos em papel



E a entrega dos documentos 
fiscais ao empregador?

Os documentos podem ser 
entregues via postal ou 
pessoalmente, mediante 
Termo de Ciência 



Envio postal dos documentos

Basta confirmar o documento no sistema Auditor informando a entrega por envio postal

 nada muda



A unidade de multas e recursos 
providenciará o envio postal da 
notificação da lavratura dos 
documentos fiscais

Envio postal dos documentos



Envio postal dos documentos



Entrega pessoal – os documentos lavrados 

devem ser reunidos em um Termo de Ciência. 

• O Termo de Ciência deve ser impresso em 2 
vias: uma é a via do empregador, a outra serve 
de recibo da entrega. 

• A via assinada deverá ser digitalizada e incluída 
no momento da confirmação dos documentos 
lavrados.



Opção 
para 
emissão 
de 
Termo 
de 
Ciência 
no 
sistema 
Auditor



Pesquise

Selecione

Documentos 
selecionados

Gerar o Termo



• Emita o Termo de Ciência em duas vias. 

• Uma via é do empregador

• A outra deve ser assinada pelo 
representante da empresa

• A via assinada deve ser digitalizada em 
formato PDF

• Na confirmação, o Sistema Auditor vai 
solicitar o arquivo PDF do Termo de Ciência 
assinado

• O Termo de Ciência assinado é a 
comprovação da entrega dos documentos 
fiscais ao empregador



ENTREGA PESSOAL

Já traz o código do TC 

Confirmação 

do 

documento 

fiscal



Informe o PDF do TC assinado



O que muda para o 
administrado?



Nos processos eletrônicos a apresentação de 
defesa e recurso deverá ser feita 
obrigatoriamente por meio eletrônico

Mudanças para o administrado

Tipo de arquivo permitido: pdf
Tamanho único máximo de arquivo: 4 MB
Tamanho total máximo dos arquivos: 15 MB
Quantidade máxima de arquivos: oito

*** a portaria que substituirá a 854/2015 estabelecerá essa obrigatoriedade



eprocesso.sit.trabalho.gov.brO 
empregador 
fará 
consultas e 
atos 
processuais 
no processo 
eletrônico 
pelo site 
eprocesso



Obrigado!

andre.bittencourt@economia.gov.br


